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        Sjoerd de Meer 
        secretaris 
        Parklaan 16 
        3311 AP Dordrecht 
        secretaris@oud-dordrecht.nl 
 
 
 
Aan de leden van de Vereniging Oud-Dordrecht 

 

Dordrecht, 11 oktober 2020 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Namens het bestuur van de Vereniging Oud-Dordrecht nodig ik u uit voor de 

(uitgestelde) jaarlijkse algemene ledenvergadering. Zoals in de nieuwsbrief reeds 

vermeld, vindt de vergadering uiteindelijk alléén digitaal plaats. De vergadering 

begint om 20.00 uur.  

U kunt zich vanaf heden aanmelden voor de vergadering via onderstaande link. Na 

registratie krijgt u een automatische e-mail van Zoom met de inloggegevens voor de 

bijeenkomst. U kunt op 13 oktober vanaf 19.30 uur via Zoom inloggen met behulp 

van de per e-mail ontvangen inloggegevens. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsce2urTsvH9fhlVtrXKNv6OVhPK1EDmL2 

 
Tot onze spijt trekt de heer Johan Abcouwer wegens gezondheidsredenen zijn 
kandidatuur voor het voorzitterschap en lidmaatschap van het bestuur van de 
Vereniging in. Mevrouw Charlotte Ritter zal voorlopig aanblijven als voorzitter. 
Mevrouw Rinette Reynvaan-Jansen is bereid gevonden als nieuw bestuurslid toe te 
treden en, na te zijn ingewerkt, het voorzitterschap over te nemen. Het bestuur stelt 
mevrouw Rinette Reynvaan-Jansen voor als nieuw bestuurslid.  
 
U wordt verzocht eventuele vragen ruim voor de vergadering schriftelijk bij de 
secretaris van de Vereniging in te dienen, zodat zeker is dat alle vragen aan de orde 
komen. 
 
De presentatie van het jaarboek 2020 ‘Dordtse stenen kunnen nog meer vertellen’ 
zal vanwege het digitaal vergaderen helaas geen doorgang vinden.  
 

Wij hopen u digitaal te mogen verwelkomen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Sjoerd de Meer, secretaris 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsce2urTsvH9fhlVtrXKNv6OVhPK1EDmL2
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Agenda:  
 
1. Opening  

 

2. Vaststelling agenda (is gepubliceerd op de website)  

 
3. Ingekomen stukken/mededelingen  

 

4. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 24 april 2019 (is gepubliceerd op 

de website)  

 

5. Jaarverslag over het jaar 2019 door de secretaris (is gepubliceerd op de website) 

 

6. Het financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester (is gepubliceerd op de 

website) 

 

7. Verslag van de commissie tot het nazien der rekening van de penningmeester 

over het jaar 2019 (décharge)  

 

8. Benoeming door de algemene vergadering van leden van de commissie tot het 

nazien der rekening van de penningmeester over het lopende boekjaar 2019 (art. 

14e van de statuten) 

 

9. Begroting voor het jaar 2020 (is gepubliceerd op de website)  

 

10. Verkiezing leden van het bestuur 
In verband met het terugtrekken van de heer J. Abcouwer vanwege 
gezondheidsredenen als kandidaat-voorzitter, blijft mevrouw C.H. Ritter tot de 
ALV van 2021 aan als voorzitter. Het bestuur stelt voor om mevrouw R.E.C. 
Reynvaan-Jansen te benoemen als bestuurslid.  
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tien leden of - zo dit minder is - 
door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
één/ tiende der stemmen in de algemene vergadering, mits deze voordracht 
schriftelijk en voorzien van de handtekeningen der aanvragers aan het bestuur 
plaatsvindt uiterlijk drie dagen vóór de vergadering, waarop de verkiezing zal 
worden gehouden. Een kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een verklaring 
van de kandidaat, dat hij in beginsel hiermee instemt (art. 7 van de statuten).  
 

11. Commissies en werkgroepen 

 

12. Rondvraag  


